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 2 77. RMO 24. 1. 2018 

Anonymizované usnesení 

Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 24. 1. 2018 se zúčastnili 
 
Členové RMO 6 
Omluveni Mgr. Alexandr Burda 

Mgr. Tomáš Čvančara 
Ing. Lukáš Kovařík 
p. Adam Ludvík Kwiek 
p. Milan Němec 

Tajemník MMO omluven 
Zapisovatelka pí Renata Zahradníková  
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO Mgr. Antonín Binar 

Bc. Jana Müllerová 
Ing. Lenka Grigarová 
Mgr. Lada Dobrovolná 

Zaměstnanci pí Taťána Tomšíková 
Bc. Dalibor Majdanics 
Ing. Radka Honková 
Ing. Jana Onderková 
Mgr. Ivana Sýkorová 
pí Hana Fraňková 
Ing. Pavel Baďura 
Ing. Milena Skazíková 
Ing. Irena Bednářová 

Hosté Mgr. Miroslava Konečná, starostka MČ Opava - Malé 
Hoštice 
Ing. Jaroslav Glogar, jednatel společnosti J2V 
services, s.r.o. 
p. Lubomír Tobolka  
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Ples města – smlouva o reklamě 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HNZ9W), mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a RKL Opava, spol. 
s r.o., Záhumenní 360, 747 22 Dolní Benešov, IČ 62304453 zastoupenou 
Karlem Suchánkem, jednatelem 
 

 b) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HNZAR), mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a TQM - holding s.r.o., 
Těšínská 1028/37, 746 01 Opava, IČ 49606395 zastoupenou Ing. Jiřím 
Mainušem a Ing. Petrem Kramným, jednateli 
 

 c) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HNZBM), mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezskými 
cukrovary, a. s., Cukrovarská 657, 971 67 Hrušovany nad Jevišovkou,  
IČ: 46900764, zastoupenou Ing. Janem Hojgrem, vedoucím odštěpného závodu, 
a Ing. Jiřím Holleinem, předsedou představenstva 
 

 d) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HNZDC), mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Zemědělskou a.s. 
Opava-Kylešovice, Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava 6, IČ: 25345401 
zastoupenou Ing. Dušanem Schreierem, předsedou představenstva 
 

 e) Smlouvu o reklamní činnosti, (PID: MMOPP00HNZCH), mezi statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Prestar, s. r. o., 
Vávrovická 287/101 747 07 Opava-Vávrovice, IČ 64609219 zastoupenou  
Ing. Františkem Horákem, jednatelem 
 

 f) Rozpočtové opatření č. 2018/9 
v příjmech – odbor kancelář primátora 

   fakturované příjmy  
   (3399,2111,000000000,0120,0009219000000)   + 37.100,00 Kč 
  ve výdajích - odbor kancelář primátora   
   Akce města   
   (3399,5194,000000000,0120,0001056230000)   + 37.100,00 Kč 
  Hlasování: 6-0-0 
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Majetkové záležitosti 

 Rada města 

 1. schvaluje 
 

  smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví 
dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00GUAUS) mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a paní  
Ing. R. B. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 
392 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město, dle zákresu v přiloženém 
snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 9.259,00 Kč/rok, (cena dle rozhodnutí 
Okresního soudu v Opavě)  
 

 2. schvaluje 
 

 a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GUATX) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města 
Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18. 5. 2015 jako 
pronajímatelem a paní I. B. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem 
pozemku parc.č. 2172/74 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 525,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

 b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GUAL1) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města 
Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako 
pronajímatelem a panem L. M. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem 
pozemku parc.č. 2172/257 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

 3. schvaluje 

 a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/43 – zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí  

 b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/113 – zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/425 – zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 d) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2034/8 – zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

 e) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1692 – zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy 

 4. schvaluje 
-garážiště Wolkerova 

  záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1038 - zastavěná plocha    
a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha,                      
vše  k.ú. Kateřinky u Opavy 

  Hlasování: 6-0-0 
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města 

 Rada města 

 1. ruší 

  usnesení RMO ze dne 23.8.2017 č.usn. 2441/67 RM 17 odst. 1. písm. a)  
(RMO schvaluje návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FWJ8U) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a 
panem P. Ch., manžely V. a O. H., paní M. K., paní E. K. a manžely H. a J. T. 
jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2162/2 – 
zahrada a parc.č. 2162/41 – zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - 
Předměstí, za kupní cenu 270.415,00 Kč (cena dle zásad) (RMO 23.8.2017,  
č. usn. 2441/67 RM 17 odst. 1 písm. a) schvaluje) 
 

 2. schvaluje 
 

 a) návrh nové kupní smlouvy (PID MMOPP00FWJ8U) mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem P. Ch., 
manžely V. a O. H., paní M. K., paní E. K. a manžely H. a J. T. jakožto 
kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2162/2 – zahrada a 
parc.č. 2162/41 – zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí,  
za kupní cenu 255.298,00 Kč (cena dle zásad) 

 b) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU7DQ) mezi Statutárním městem 
Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem Z. V. 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1817/1 – 
ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek 
parc.č. 1817/4, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 18.300,00 Kč, tj. 300,00 
Kč/m2 (cena dohodou) 

 c) Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
prodávajícím a panem A. K. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části 
pozemku parc.č. 538/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava- Předměstí, za kupní cenu 
366.850,00 Kč, tj. 1.450,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) 

  pro předložení zastupitelstvu města 

 3. schvaluje 

  návrh souhlasného prohlášení a kupní smlouvy (PID MMOPP00GUAY8) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a panem 
T. L., paní J. T. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jejímž předmětem je uznání 
vlastnického práva u pozemku parc.č. 3305/49, k.ú. Kateřinky u Opavy a jeho 
následný prodej 

  pro předložení zastupitelstvu města 
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4. schvaluje 

  návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GUAE0) mezi Ing. A. F. jako prodávajícím 
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, za účasti vedlejšího účastníka paní D. F. jakožto manželky, která 
z převodem předmětných pozemků souhlasí, jejímž předmětem je výkup 
pozemků parc.č. st. 1721 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, stavba občanského vybavení, parc.č. 1588/1 – ostatní plocha, parc.č. 
1588/2 – ostatní plocha, parc.č. 1588/8 – ostatní plocha, parc.č. 1588/9 – ostatní 
plocha, parc.č. 1588/10 – ostatní plocha, parc.č. 1588/16 – ostatní plocha, vše 
k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 9.255.000,00 Kč, (cena dohodou)   

  pro předložení zastupitelstvu města 
 

 5. schvaluje 

 a) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVF9D) mezi manžely E. a I. Ř. jako 
prodávajícími a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1246 – orná 
půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
1246/2, k. ú. Kylešovice, za kupní cenu 24.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena 
dohodou)   

 b) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVFSQ) mezi manžely S. a J. P. jako 
prodávajícími a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1399/6 – orná 
půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
1399/42, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 72.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena 
dohodou)   

 c) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVFLP) mezi paní A. J. jako prodávající a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1368/1 – orná půda 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1368/9, 
k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou)   

 d) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVG1A) mezi panem M. S. jako 
prodávajícím a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1382/12 – orná 
půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
1382/32, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 63.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena 
dohodou)   

 e) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVFUG) mezi manžely D. a R. V. jako 
prodávajícími a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1382/9 – orná 
půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
1382/33, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 68.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena 
dohodou)   
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f) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVFX1) mezi panem L. K. jako 
prodávajícím a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1360/3 – orná 
půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 
1360/6, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 59.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena 
dohodou)   

 g) návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVF37) mezi paní M. G. jako prodávajícím 
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako 
kupujícím, za účasti spoluuživatele paní L. P. z důvodu omezení věcného 
břemene spoluužívání, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 52 – 
zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „a“ a části 
pozemku parc.č. 56 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického 
plánu jako díl „b“, které se slučují do nově označeného pozemku parc.č. 52/2, 
k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 40.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou)   

  pro předložení zastupitelstvu města 
 

 6. schvaluje 

 a) ceny pozemku parc.č. 2290/6 a části pozemku 2290/5 označené  
dle nezapsaného geometrického plánu novým parc. č. 2290/91, k.ú. Opava  
– Předměstí ve vlastnictví Statutárního města Opavy a ČR- Krajské hygienické 
stanice pro účely směny těchto pozemků mezi uvedenými subjekty bez 
finančního vypořádání – smlouva o bezúplatném převodu pozemků 

 b) návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků (směnné smlouvy) (PID 
MMOPP00GUB0R), jejímž předmětem je převod pozemku parc. č. 2290/6 v k.ú. 
Opava-Předměstí  ve vlastnictví Statutárního města Opavy a části pozemku 
parc. č. 2290/5 označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.  
č. 2290/91 v k.ú. Opava-Předměstí ve vlastnictví ČR-Krajské hygienické stanice 

  pro předložení zastupitelstvu města 

  Hlasování: 6-0-0 

 7. odročuje 

  projednání návrhu kupní smlouvy (PID MMOPP00GUACA)  
 

  Hlasování: 6-0-0 
 
 
  
2813/77 RM 18 
4/77 

Informace k vyhodnocení nejlepších žáků opavských základních škol a ocenění 
žáků speciálních základních škol za rok 2017 
 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  informaci o plánované akci odboru školství týkající se vyhodnocení nejlepších 
žáků opavských ZŠ zřizovaných SMO a ocenění žáků speciálních ZŠ 
zřizovaných MSK a MŠMT  

  Hlasování: 6-0-0 
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Provoz opavských školních družin v době jarních prázdnin 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  informaci o provozu školních družin při opavských základních školách v době 
jarních prázdnin 

  Hlasování: 6-0-0 

 
 
2815/77 RM 18 
6/77 

Souhlas se stavebními úpravami pro ZŠ Opava, Mařádkova 15 

 Rada města 

  souhlasí 

  s provedením stavebních úprav v souvislosti s realizací investičních záměrů 
odborných učeben Základní školy Opava, Mařádkova 15 – příspěvková 
organizace v rámci 47. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 
s názvem „IROP PRO ZŠ MAŘÁDKOVA“, registrační číslo 
CZ.06.2.67/0.0./0.0/16_063/0004343  

  Hlasování: 6-0-0 
 
 
2816/77 RM 18 
7/77 

Funkční období ředitelů školských příspěvkových organizací 

 Rada města 

  odročuje 

  projednání materiálu „Funkční období ředitelů školských příspěvkových 
organizací“ 

  Hlasování: 6-0-0 
 
 
2817/77 RM 18 
8/77 

Základní škola Edvarda Beneše – změna účelu užívání služebního bytu v budově 
školy na prostory školního klubu 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) v souladu s článkem V. odst. 1 písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 provedení stavebních úprav spojených 
se změnou účelu užívání služebního bytu v budově školy na prostory školního 
klubu  

 b)  v souladu s článkem 2 odst. 3 písm. b) zajištění realizace investiční akce 
odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy v roce 2018   

  Hlasování: 6-0-0 
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Darovací smlouva – dar pro útulek od společnosti ESKON s.r.o. a Dodatek č. 3 ke 
Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu, (MMOPP00HGXIK), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a společností ESKON s.r.o. se sídlem Vrchní 1568/37, 
Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 25358839, zastoupenou Mgr. Hanou Malurovou, 
MBA, jednatelkou 
 

 b) dodatek č. 3 (MMOPP00HGXE4) ke smlouvě, (MMOPP002KEFB) ze dne  
18. 07. 2006 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
města a společností ELEKTROWIN a.s. se sídlem Michelská 300/60, 140 00 
Praha 4, IČ 27257843, zastoupenou Ing. Romanem Tvrzníkem, předsedou 
představenstva 
 

 c) Rozpočtové opatření č. 2018/10 
  v příjmech – odbor životního prostředí 
   přijaté dary OŽP  
   (1014,2321,00000000,0130,0009209000000) + 12.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor životního prostředí 
   útulek pro psy – léky a zdravot. materiál  
   (1014,5133,00000000,0130,0002524000000)    + 12.000,00 Kč 
  Hlasování: 6-0-0 

 
 
2819/77 RM 18 
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Rozpis schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2018 
Pravidla k provádění změn rozpisu rozpočtu 
Závazné ukazatele PO na rok 2018 
 

 Rada města 

 1. schvaluje 
 

  Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2018 – příjmy 
 
Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2018 - výdaje dle jednotlivých odborů 
Odbor finanční a rozpočtový ORJ 0020 
Odbor školství ORJ 0030 
Odbor sociálních věcí ORJ 0040 
Odbor majetku města  
           samostatné pracoviště majetku ORJ 0050 
           správa a evidence budov ORJ 0051 
           správa evidence pozemků ORJ 0052 
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 Odbor výstavby ORJ 0060 
Odbor hlavního architekta a územního plánu ORJ 0080 
Odbor vnitřních věcí ORJ 0090 
Městská policie ORJ 0110 
Odbor kanceláře primátora  
           kancelář primátora ORJ 0120 
           oddělení kultury ORJ 0121 
Odbor životního prostředí ORJ 0130 
Odbor rozvoje města a strategického plánování ORJ 0140 
Odbor živnostenský ORJ 0150 
Odbor dopravy ORJ 0160 
Odbor informatiky ORJ 0170 
Odbor právní a organizační ORJ 0180 
Odbor kanceláře tajemníka  
           oddělení hospodářské správy ORJ 0191 
           oddělení mzdové a personální  ORJ 0192 
           oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení  ORJ 0193 
           oddělení veřejných zakázek  ORJ 0194 
Odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti ORJ 0210 
Odbor přípravy a realizace investic ORJ 0220 
Technické služby ORJ 0790 
Rozpis rozpočtu  na rok 2018 - městské části 
Městská část Komárov ORJ 0800 
Městská část Malé Hoštice ORJ 0810 
Městská část Podvihov ORJ 0820 
Městská část Suché Lazce ORJ 0830 
Městská část Vávrovice ORJ 0840 
Městská část Vlaštovičky ORJ 0850 
Městská část Zlatníky ORJ 0860 
Městská část Milostovice ORJ 0870 
 

 2. ukládá 
 

 a) všem vedoucím odborů, řediteli městské policie, starostům městských částí, 
ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem a zástupcům organizací 
založených městem ve věcech spojených s rozpočtem (dále jen správcům 
rozpočtových prostředků) předkládat průběžně všechny požadavky na změny 
rozpočtu a úpravy rozpisu na rok 2018 oddělení rozpočtu a ekonomických agend 
odboru finančního a rozpočtového (u příspěvkových a obchodních organizací 
prostřednictvím svého odvětvového odboru), nejpozději 2 pracovní dny před 
termínem odevzdání materiálů 
 

 b) starostům městských částí předkládat průběžně všechny požadavky na změny 
rozpočtu a úpravy rozpisu na rok 2018 pouze na základě usnesení zastupitelstev 
městských částí, popřípadě na základě zmocnění zastupitelstva městské části 
 

 c) všem správcům rozpočtových prostředků, kteří v rámci rozpisu rozpočtu na rok 
2018 mají schválenou položku – rezerva – předložit prostřednictvím odboru 
finančního a rozpočtového použití finančních prostředků ke schválení RMO před 
jejich použitím 
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3. zmocňuje 

 a) vedoucího odboru finančního a rozpočtového k použití finančních prostředků 
z položky havarijní rezerva v jednotlivém případě do výše 100.000,00 Kč při 
živelných událostech. Zvláštní postup bude uplatněn v případě havárií, kde není 
znám původce dle „vodního zákona“, kdy havárie vznikla o svátcích, ve dnech 
pracovního volna a pracovního klidu. V těchto případech bude vystavena 
objednávka pověřeným pracovníkem odboru životního prostředí se všemi 
náležitostmi a bez finančního krytí, rozpočtově bude řešeno v nejbližším 
pracovním dni formou rozpočtového opatření a následně předloženo ke 
schválení radě města (další postup upravuje příkaz tajemníka č. 7/2013) 
 

 b) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a 
ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu 
rozpisu rozpočtu na rok 2018 v návaznosti na platnou rozpočtovou skladbu od 
1.1.2018 v případech, kdy účel finančních prostředků se nemění 
 

 c) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a 
ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu 
rozpisu rozpočtu na rok 2018 na základě předložených návrhů jednotlivých 
správců rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci 
stejného ODPA (odvětvové třídění) a ORG 0000000000000 do finančního limitu 
200.000,00 Kč, mimo změnu položek 5xxx (běžné výdaje) a 6xxx (kapitálové 
výdaje) a opačně. Návrh, týkající se změn položek 50xx „Platy a podobné a 
související výdaje“, bude opatřen souhlasným podpisem tajemníka MMO nebo 
vedoucí oddělení personálního a mzdového, odboru kanceláře tajemníka 
 

 d) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a 
ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu 
rozpisu rozpočtu na rok 2018 na základě předložených návrhů jednotlivých 
správců rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci 
stejného ORG do finančního limitu 200.000,00 Kč, mimo změnu položek 5xxx 
(běžné výdaje) a 6xxx (kapitálové výdaje) a opačně. Návrh, týkající se změn 
položek 50xx „Platy a podobné a související výdaje“, bude opatřen souhlasným 
podpisem tajemníka MMO nebo vedoucí oddělení personálního a mzdového, 
odboru kanceláře tajemníka. 
 

 e) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a 
ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu 
rozpisu rozpočtu na rok 2018 na základě předložených návrhů jednotlivých 
správců rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu u změny UZ 
(účelový znak) 
 

 f) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a 
ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu 
rozpisu rozpočtu na rok 2018 na základě předložených návrhů jednotlivých 
správců rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci ORG 
(jednotlivé akce) na pozicích 8 – 13 (pozice dle potřeb členění úřadu) vyjma 
převodu mezi příspěvkovými organizacemi 
 

 g) vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a 
ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu 
rozpisu rozpočtu na rok 2018, spočívající v převodu na příslušný ORG projektu, 
spolufinancovaného EU, realizovaného nebo již ukončeného z důvodu vedení 
oddělené účetní evidence projektů na základě požadavku vedoucího projektu 
nebo garanta projektu 
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4. schvaluje 

  na základě ustanovení § 14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu Statutárního města 
Opavy na rok 2018 č. usnesení 540/27 ZM 17, ze dne 11.12.2017 závazné 
ukazatele pro příspěvkové organizace 
 

 a) závazné ukazatele mimoškolských příspěvkových organizací zřízených 
Statutárním městem Opava na rok 2018 
 

  Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-ti  
pracovních dnů příslušného měsíce 
 

  Nedočerpaný limit mzdových prostředků ve výši 5% schváleného limitu 
může být použit bez souhlasu Rady SMO na jiné provozní výdaje. 
 

  Odvětvový odbor: 
  Kancelář primátora 
  Název organizace: 
  KPBO Knihovna Petra Bezruče Opava 
  účel Částka Kč 
  Příspěvek na provoz 16.200.000,00 
  Z toho: příspěvek na odpisy DHM 476.000,00 
  Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)  8.790.000,00 
   
  Název organizace: 
  Slezské divadlo Opava 
  účel Částka Kč 
  Příspěvek na provoz 78.000.000,00 
  Z toho: příspěvek na odpisy DHM 3.200.000,00 
  Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)  55.000.000,00 
  Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO 2.000.000,00 
   
  Název organizace: 
  OKO Opavská kulturní organizace 
  účel Částka Kč 
  Příspěvek na provoz 14.000.000,00 
  Z toho: příspěvek na odpisy DHM 2.871.100,00 
  Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)  5.800.000,00 
  Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO 2.500.000,00 
   
  Odvětvový odbor: 
  Odbor sociálních věcí 
  Název organizace: 
  Seniorcentrum Opava 
  Účel Částka Kč 
  Příspěvek na provoz 1.720.000,00 
  Z toho: příspěvek na odpisy DHM 1.690.000,00 
  Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)  4.050.000,00 
  Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO 1.000.000,00 
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 Odvětvový odbor: 

  Odbor majetku města 
  Název organizace: 
  Městské lesy 
  účel Částka Kč 
  Příspěvek na provoz 0,00 
  Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)  3.600.000,00 
   
 b) Závazné ukazatele školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním 

městem Opava na rok 2018 
 

  Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-ti  
pracovních dnů příslušného měsíce. 
 
 

Název příspěvkové organizace 
 

č. 
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MŠ Heydukova 01 404.900   47.300   

MŠ Riegrova 04 1.196.400   77.310   

MŠ Srdíčko (Zborovská) 06 757.600   188.420   

MŠ Sedmikrásky (Neumannova) 07 3.499.100 1.141.510  262.810   

MŠ E.Beneše 08 1.147.400   247.250   

MŠ Šrámkova 09 1.982.400   371.570   

MŠ Pekařská 10 361.400   8.660   

MŠ  17. listopadu 12 2.007.700   477.860   

MŠ Na Pastvisku 13 685.700   33.380   

MŠ Sluníčko (Krnovská) 15 1.285.000   50.850   

MŠ Havlíčkova 16 1.430.800   211.160  100.000 

MŠ  Mnišská 17 1.164.500   242.050  120.000 

ZŠ B.Němcové 18 2.463.800  120.000 245.560  
  

ZŠ  Englišova 19 4.101.500  156.000 894.420  100.000 

ZŠ Mařádkova 20 4.803.000  90.000 535.260   

ZŠ  Otická 22 3.321.600  178.000 267.870   

ZŠ Ilji Hurníka (Ochranova) 23 2.450.500  76.000 364.090  100.000 

ZŠ E.Beneše 24 4.716.100  110.000 998.000   

ZŠ Vrchní 25 2.953.200  146.000 237.310   

ZŠ a MŠ Komárov 26 2.022.400   321.240   

ZŠ a MŠ Malé Hoštice 27 1.402.200   100.470   
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ZŠ a MŠ Suché Lazce 28 785.000   10.410   

ZŠ a MŠ Vávrovice 29 638.400   192.550 150.000  

ZŠ T.G.Masaryka (Riegrova) 30 4.548.500  122.000 603.670   

ZŠ Kylešovice 31 4.675.200  124.000 954.730   

ZŠ Šrámkova 32 4.020.700  126.000 968.280   

ZŠ Nový svět (Montessori) 40 412.000      

ZŠS Opava 33 9.818.800   1.743.070   

SVČ Opava 39 2.383.000 275.770  113.840  600.000 
 

 
 Hlasování: 6-0-0 
 
 
2820/77 RM 18 
11/77 

Změna závazných ukazatelů rozpočtu p.o. Seniorcentrum Opava 

 Rada města 

  schvaluje 

  změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 
Odvětvový odbor: odbor sociálních věcí 
Název organizace: Seniorcentrum Opava 
 

Účel Částka Kč  
Příspěvek na provoz 1.720.000,00 
Z toho: příspěvek na odpisy DHM 1.720.000,00  
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 3.855.880,00 
Účelový příspěvek – původní stav 317.000,00 
Účelový příspěvek – navýšení v Radě SMO dne 
24.1.2018 

+ 262.000,00 

Účelový příspěvek – celkem  579.000,00 
Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO 1.000.000,00 

 

  Hlasování: 6-0-0 
 
 
 
2821/77 RM 18 
12/77 

Příprava investiční akce – smluvní vztahy 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) smlouvu č. 49/2017/PRI (MMOPP00GVFH9) o zabezpečení přeložky vodního 
díla vyvolané investiční výstavbou mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169,  
709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, zastoupenou Ing. Anatolem 
Pšeničkou, generálním ředitelem, a to vodovodního řadu DN 400 GG 
v rámci akce „Rekonstrukce ul. Žižkovy“ (II. etapa)  
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b) smlouvu č. 3/2018/PRI (MMOPP00HNWQ4) o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi 
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupenou Ing. Vítem Grabcem, vedoucím 
oddělení Připojování a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,  
746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
města, a to vedení NN v rámci akce „ZŠ Boženy Němcové  - přístavba“  

  Hlasování: 6-0-0 
 
 
 
2822/77 RM 18 
13/77 

Hradecká 16 - rekonstrukce  – započtení pohledávky 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) započtení pohledávky statutárního města Opavy, jako objednatele díla, ve výši 
1.660.000,00 Kč představující smluvní pokutu za prodlení s předáním stavby  
ke dni 31. 12. 2017 s názvem „Hradecká 16 - rekonstrukce“ proti pohledávce 
společnosti CONE-STAVITELSTVÍ, a.s., IČ: 25357603 se sídlem Ostrava, 
Přívoz, Kosmova 1126/17, PSČ 702 00 jako zhotovitele uvedené stavby,  
za statutárním městem Opavou představující nárok na zaplacení části ceny 
uvedené stavby dle smlouvy o dílo ze dne 19. 05. 2017 
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2018/11 
  v příjmech – odbor přípravy a realizace investic 
  ba) Hradecká 16 - rekonstrukce - smluvní 

pokuta za prodlení s předáním díla dle 
smlouvy o dílo MMOPP00GGM0O 

 

   (3613,2212,00000025,0220,0007623000000)    + 1.660.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   rezerva – investiční akce   
   - stavba (kryto přijatou sankcí)  
   (3613,6121,00000000,0220,00076230000000) + 1.660.000,00 Kč 
   - stavba (snížení zapojení úvěru)  
   (3613,6121,00000025,0220,0007623000000) - 1.660.000,00 Kč 
     
  ve financování – odbor finanční a rozpočtový 
   Snížení čerpání úvěru KB (střednědobý - 

47 mil. Kč)  

  MD 231 
0000 (0000,8123,00000025,0020,0009964000000) - 1.660.000,00 Kč 

  Hlasování: 6-0-0 
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Investiční akce „I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ – dodatek k souhrnu 
smluvních dohod 
 

 Rada města 

  schvaluje 

  dodatek č. 1 (MMOPP00HNWRZ) k souhrnu smluvních dohod č. 47/2016/PRI 
(MMOPP00GGMMM) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390, 
zastoupeném Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem, statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  
DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a Společností MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat – východní část se sídlem 
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, v rámci akce „I/11 Opava, severní 
obchvat – východní část“  

  Hlasování: 6-0-0 
 
 
 
2824/77 RM 18 
15/77 

Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021 
 

 Rada města 

 1. doporučuje 

  Zastupitelstvu statutárního města Opavy v souladu s § 64 odst. 1 zákona  
č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů zvolit do funkce 
přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021: 
 

  Bc. M. V., trvale bytem Opava  
p. J. N., trvale bytem Opava  

 2.  ukládá 

  primátorovi města Ing. Radimu Křupalovi předložit tento materiál na 29. zasedání 
zastupitelstva města dne 12. 2. 2018 
 

  Hlasování: 6-0-0 
 
 
2825/77 RM 18 
16/77 

Návrh na přijetí darů pro potřebu Městského útulku v  Opavě za rok 2017 
 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) přijetí věcného daru poskytnutého statutárnímu městu Opava pro potřebu 
Městského útulku v Opavě v celkové výši 345.768,50,00 Kč 

 b) přijetí finančního daru poskytnutého statutárnímu městu Opava pro potřebu 
Městského útulku v Opavě v celkové výši 11.155,00 Kč 
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2. bere na vědomí 
 

  že zapojení finančních prostředků ve výši 11.155,00 Kč do výdajů odboru 
životního prostředí proběhne v rámci finančního vypořádání za rok 2017, které 
bude předloženo na jednání rady města odborem finančním a  rozpočtovým 
 

  Hlasování: 6-0-0 
 
 
2826/77 RM 18 
17/77 

Schválení příkazní smlouvy v rámci projektu RESOLVE 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu, (MMOPP00D71JS), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Městským dopravním podnikem Opava, a.s. se sídlem 
Bílovecká 1127/98, Kylešovice, 747 06, Opava, IČ 64610250, zastoupeným 
Adamem Ludvíkem Kwiekem, předsedou představenstva 

  Hlasování: 6-0-0 
 
 
2827/77 RM 18 
18/77 

Určení pořadí žadatelů; smlouvy o nájmu, Hrnčířská 13, 15 Opava 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  pořadí žadatelů pro uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání  
o celkové výměře 119,94 m2 (kdy 5,54 m2 zádveří slouží jako společný prostor – 
vstup pro prostory sloužící podnikání v budově č. p. 350 a č.p. 351) v I.NP 
budovy č.p. 350, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 510, 
zastavěná plocha a nádvoří, a budovy č.p. 351, objekt k bydlení, která je 
součástí pozemku parc. č. 509 zastavěná plocha a nádvoří, vše ležící v části 
obce Město, katastrální území Opava-Město, na adrese Opava, Hrnčířská 13 a 
Hrnčířská 15 

1. Mgr. Renáta Herczová, se sídlem 746 01 Opava – Předměstí, Pekařská 
2813/58, IČ: 73273422 

2. Lenka Riplová, se sídlem 747 05 Opava – Kateřinky, Holasická 1169/22, 
IČ: 73935841 

  
 2.  schvaluje  

  smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, (MMOPP009XBON), mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města  
a Mgr. Renátou Herczovou, IČ: 73273422, se sídlem Pekařská 2813/58, Opava 
– Předměstí, 746 01 
 

  Hlasování: 6-0-0 
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19/77 

Smlouva o náhradě části nákladů; smlouvy o nájmu, Hradecká 16, Opava 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) smlouvu o náhradě části nákladů, (MMOPP0032LXH), mezi Statutárním městem 
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a FOKUS – Opava, z.s. se sídlem 
Opavská 33, 793 12 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, zastoupeným Radkou 
Kurtinovou, místopředsedkyní rady spolku 
 

 b) Rozpočtové opatření č. 2018/12 
  ve výdajích – odbor majetku města 
  ba) oddělení správy a evidence budov  
   poskytnuté náhrady – Fokus   
   (3613,5192,00000000,0051,0000000000000) + 20.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FaRO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) 

 
- 20.000,00 Kč 

 2. schvaluje 

 a) smlouvu o nájmu budovy (MMOPP009XBJC), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Krizové a kontaktní centrum  
„Pod slunečníkem“, se sídlem Hradecká 650/16, Předměstí, 746 01 Opava,  
IČ: 47812052, zastoupeným Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou 
 

 b) nájemní smlouvu (MMOPP009XBIH), mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a EUROTOPIA.CZ, o.p.s., se sídlem 
Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25852345 zastoupenou  
Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou 

  Hlasování: 6-0-0 
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Záměr změny smlouvy, Hrnčířská 13, Opava; souhlas s převodem nájmu, Jateční 7, 
Opava; smlouva o nájmu části budovy, Krnovská 71, Opava 
 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  záměr změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor (PID smlouvy 
MMOPP00C4JG9) uzavřené mezi Statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a Martinem Borákem, s místem podnikání Na Pomezí 408/52, 
747 06 Opava – Kylešovice, IČ: 61610127, jakožto nájemcem dne 7. 5. 2013, 
jejímž předmětem je nájem části prostor o výměře 34,97 m2 nacházejících  
se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 350, část obce Město, která  
je součástí pozemku parc. č. 510 ležícím v katastrálním území Opava-Město, a 
nachází se na adrese Hrnčířská 13, 746 01 Opava, kteréžto změny spočívají 
v prodloužení doby nájmu z doby určité do 30. 4. 2018 na dobu určitou  
do 30. 4. 2023 a ve frekvenci splatnosti nájemného a záloh na služby spojené 
s užíváním předmětu nájmu ze čtvrtletních splátek na splátky měsíční 
 

 2.  schvaluje 

  záměr udělení souhlasu s převodem nájmu založeného Smlouvou o nájmu 
nebytových prostor (PID:MMOPP009XEA0), uzavřenou mezi Seniorcentrum 
Opava, příspěvková organizace, se sídlem Opava, Rolnická 29, 747 05,  
IČ: 71196943, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, ředitelem jako 
pronajímatelem a paní Hanou Quittkovou, Na Lúčky 494, 747 57 Slavkov, 
 IČ: 18990967, jako nájemcem dne 16. 4. 2009, jejímž předmětem je nájem 
prostor sloužících podnikání, které se nacházejí v I.PP a  I.NP budovy č.p. 2304 
objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 2890/71 zastavěná plocha a 
nádvoří, vše ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava – Předměstí, 
na adrese Opava, Jateční 2304/7, 746 01; převod nájmu se má uskutečnit mezi 
nájemcem Hanou Quittkovou jako postupitelem a Baby club KAČKA z.s.,  
se sídlem Na Lúčky 494, 747 57 Slavkov, IČ: 06493157, zastoupený Hanou 
Quittkovou, předsedkyní výkonného výboru jakožto postupníkem 

 3. schvaluje 

  smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, (MMOPP009XBPI), mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a AMP – 
AUTOMULTIPOINT s.r.o., se sídlem Hlubočec č.p. 29, PSČ: 747 69, zastoupené 
jednatelem Ing. Bc. Lukášem Hulou 

  Hlasování: 6-0-0 
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2830/77 RM 18 
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Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Penzion IV., ul. Hálkova – 
záchranný archeologický výzkum“ – výsledek výběrového řízení + smlouva 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) výsledné pořadí: 
1. Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Ostravě, 
Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 75032333 
 

 b) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče společnost Národní památkový ústav, 
Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava – 
Moravská Ostrava, IČ: 75032333, jehož nabídka splnila požadavky zadavatele 
uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek a má nejnižší nabídkovou cenu 
 

 c) smlouvu, MMOPP00GVFGE, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města, a společností Národní památkový ústav, Územní 
odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČ: 75032333, zastoupenou Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem 
společnosti, za cenu 1.075.520,00 Kč bez DPH 

  Hlasování: 6-0-0 

 
 
 
 
2831/77 RM 18 
23/77 

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ul. 
Žižkova“ – II. etapa – výsledek zadávacího řízení 
 

 Rada města 

 1. vylučuje 

 a) účastníka zadávacího řízení, kterým je dodavatel SILNICE MORAVA s.r.o.,  
se sídlem Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ: 25357352 z důvodu dle § 48 
odst. 4 zákona pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla 
účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna 
 

 b) účastníka zadávacího řízení, kterým je dodavatel IDS-Inženýrské a dopravní 
stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, 
IČ: 25869523 z důvodu dle § 48 odst. 2, písm. a) zákona pro nesplnění 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách 
 

 c) účastníka zadávacího řízení, kterým je dodavatel PONVIA CONSTRUCT s.r.o., 
se sídlem Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc, IČ: 04381823 z důvodu dle § 48 
odst. 2, písm. a) zákona pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených 
v zadávacích podmínkách 
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2. schvaluje 

 a) výsledné pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: 
1. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Odštěpný závod Morava, 
oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava  - Svinov, IČ:60838744 
2. Společnost „HSM + ChT – ul. Žižkova“, Vedoucí společník: Hroší stavby 
Morava a.s., Hodolanská 413/32, 799 00 Olomouc, IČ:28597460, Další 
společník: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice – 
Zelené Předměstí 530 02, IČ:25253361 
3. K + S, ul. Žižkova Opava, Vedoucí společník: KARETA s.r.o., Krnovská 
1877/51, 792 01 Bruntál, IČ:62360213, Další společník: SART – stavby 
a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk, IČ:25898671 
4. ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské 
Meziříčí, Závod Ostrava, Šenovská 463, 717 00 Ostrava – Bartovice, 
IČ: 026047954 
5. OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, IČ:46342796 
6. SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 
Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov 
u Nového Jičína, IČ:48035599 
7. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, 
Odštěpný závod Ostrava, ul. Palackého 105, 702 00 Ostrava, IČ:25317628 
 

 b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, výběr dodavatele STRABAG a.s., 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Odštěpný závod Morava, oblast Sever, 
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov, IČ: 60838744, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídkou s nejnižší 
nabídkovou cenou 
 

 c) smlouvu, MMOPP00GVFFJ, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5, IČ: 60838744, zastoupenou Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti 
Sever, odštěpný závod Morava a Ing. René Suchanem, ekonomem oblasti Sever, 
odštěpný závod Morava, na základě plné moci ze dne 03. 01. 2018        

  Hlasování: 6-0-0 

 
 
 
 
2832/77 RM 18 
24/77 

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „ZŠ B. Němcové - 
přístavba“ – zahájení zadávacího řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 

  o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem 
„ZŠ B. Němcové - přístavba“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace 
a důvodové zprávy 
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2. jmenuje 

 a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
členy komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 
1. Ing. Jana Onderková 
2. Ing. Martin Chalupski 
3. Ing. Pavel Baďura   
 

 b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
členy komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 
1. Ing. Radka Šabatková 
2. pan Rostislav Onderka 
3. paní Hana Fraňková 
 

 c) 
 

v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede 
posouzení splnění podmínek účasti, ve složení 
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. Andrea Štenclová 
3. Ing. Martina Heisigová 
4. Ing. Jana Onderková 
5. Ing. Renata Cvancigerová 
 

 d) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede 
posouzení splnění podmínek účasti, ve složení: 
1. pan Josef Stiborský 
2. Ing. Eva Dostálová 
3. Ing. Hana Heinzová 
4. Ing. Radka Šabatková   
5. Ing. Martin Chalupski 
 

  Hlasování: 6-0-0 
   
 
 
2833/77 RM 18 
25/77 

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení s názvem  
„E - learning“ (klíčová aktivita č. 1) – zahájení zadávacího řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 

  o zahájení zadávacího řízení uveřejněním formuláře Oznámení o zahájení 
zadávacího řízení dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, nadlimitní veřejné zakázky na služby 
s názvem „E - learning“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové 
zprávy 
 

 2. jmenuje 

 a) v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
členy komise pro otevírání obálek ve složení: 
1. Ing. Eliška Kudělková 
2. Bc. Jitka Antošová 
3. Ing. Karolína Bártů 
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b) v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení: 
1. Ing. Lucie Plánková 
2. paní Hana Fraňková 
3. Ing. Milena Skazíková 
 

 c) 
 

v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Bc. Svatopluk Šimánek  
2. Bc. Pavlína Majdanicsová  
3. Ing. Martina Heisigová 
4. Ing. Martin Víteček 
5. pan Libor Moravec 
 

 d) v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Zdenka Galgonková   
2. Ing. Magda Handlosová  
3. Ing. Hana Heinzová 
4. pan Milan Němec 
5. Mgr. Dalibor Halátek 

  Hlasování: 6-0-0 
 

   
 
 
2834/77 RM 18 
26/77 

Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava – zahájení koncesního 
řízení 
 

 Rada města 

 1. bere na vědomí 

  rozhodnutí zastupitelstva SMO ze dne 24. 4. 2017 usnesení č. 445/22 ZM 17, 
které schválilo způsob provozování kanalizace pro veřejnou potřebu s čištěním 
na ČOV jako oddílný model provozování, tj. výběr externího provozovatele  
s respektováním dotačních podmínek pro novou provozní smlouvu uzavíranou 
na dobu 10 let, za podmínky následného udělení výjimky od Státního fondu 
životního prostředí České republiky. Společnost J2V services s.r.o. na základě 
příkazní smlouvy připravila koncesní dokumentaci v souladu s výše uvedenými 
podmínkami. Dne 1. 12. 2017 Státní fond životního prostředí České republiky 
koncesní dokumentaci schválil pro předložení zastupitelstvu města 
 

 2. schvaluje 

  koncesní dokumentaci koncesního řízení „Výběr provozovatele kanalizace 
statutárního města Opava“ 
pro předložení zastupitelstvu města 
 

 3. rozhodla 
 

  o zahájení koncesního řízení na základě ust. § 180 až 185 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem 
„Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava“ – v rozsahu dle 
koncesní dokumentace a důvodové zprávy 
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4. pověřuje 

  společnost J2V services s.r.o., zastoupenou Ing. Jaroslavem Glogarem, 
jednatelem společnosti na základě příkazní smlouvy (uzavřené dne 4. 8. 2017) 
k zahájení koncesního řízení 
pro předložení zastupitelstvu města 
 

 5. jmenuje 

 a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona členy komise pro otevírání obálek s nabídkami 
ve složení: 
1. Ing. Jaroslav Glogar 
2. Ing. Irena Bednářová 
3. Ing. Milena Skazíková 
 

 b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro otevírání obálek 
s nabídkami ve složení: 
1. RNDr. Miroslav Vykydal 
2. Ing. Monika Uherková 
3. paní Hana Fraňková 
 

 c) v souladu s § 42, odst. 1 zákona členy komise pro hodnocení nabídek, která 
rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení: 
1. Ing. Martin Víteček 
2. Mgr. Dalibor Halátek 
3. Ing. Martina Heisigová 
4. Ing. Irena Bednářová 
5. Ing. Jaroslav Glogar 
 

 d) v souladu s § 42, odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení 
nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení: 
1. pan Milan Němec 
2. pan Libor Moravec 
3. Ing. Bc. Martin Dostál 
4. Ing. Monika Uherková 
5. RNDr. Miroslav Vykydal 
 

  Hlasování: 6-0-0 
 

 
 
 
 
2835/77 RM 18 
27/77 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení 
s názvem „Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace“ – zahájení zadávacího 
řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 
 

  o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 56 zákona s názvem 
„Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace“ – v rozsahu dle zadávací 
dokumentace a důvodové zprávy 
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2.  jmenuje 
 

 a) v souladu s § 42 odst. 1 zákona členy komise pro otevírání obálek s nabídkami 
ve složení: 
1. Ing. Jana Onderková   
2. pan Rostislav Onderka 
3. Ing. Milena Skazíková 
 

 b) v souladu s § 42 odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro otevírání obálek  
s nabídkami ve složení: 
1. Ing. Radka Šabatková 
2. Ing. Martin Chalupski 
3. paní Hana Fraňková 
  

 c) v souladu s § 42 odst. 1 zákona členy komise pro hodnocení nabídek, která 
rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení: 
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. pan René Holuša 
2. Ing. Jana Onderková 
3. Ing. Martin Chalupski 
5. Ing. Bc. Martin Dostál 
 

 d) v souladu s § 42 odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení 
nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení: 
1. Ing. Martina Heisigová 
2. Ing. Martin Víteček 
2. Ing. Radka Šabatková  
3. pan Rostislav Onderka 
5. Ing. Hana Heinzová 
 

  Hlasování: 6-0-0 
 

 
 
 
2836/77 RM 18 
28/77 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení s názvem 
„Kylešovice – U Hřiště – rekonstrukce hřišť“ – zahájení zadávacího řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 

  o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané 
v otevřeném řízení na základě ust. § 56 zákona s názvem „Kylešovice – U Hřiště 
– rekonstrukce hřišť“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 
 

 2. jmenuje 

 a) v souladu s § 42 odst. 1 zákona členy komise pro otevírání obálek s nabídkami 
ve složení: 
1.  Ing. Jana Onderková   
2.  Ing. Martin Chalupski 
3.  Ing. Milena Skazíková 
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b) v souladu s § 42 odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro otevírání obálek 
s nabídkami ve složení: 
1. Ing. Radka Šabatková 
2. Ing. Renata Cvancigerová 
3. paní Hana Fraňková 
 

 c) v souladu s § 42 odst. 1 zákona členy komise pro hodnocení nabídek, která 
rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení: 
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. Jana Onderková 
3. Ing. Renata Cvancigerová 
4. Ing. Martina Heisigová 
5. pan Martin Koky 
 

 d) v souladu s § 42 odst. 1 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení 
nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení: 
1. Ing. Martin Víteček 
2. Ing. Radka Šabatková 
3. Ing. Martin Chalupski 
4. Ing. Jaromír Hudeček 
5. Mgr. Bc. Pavel Vltavský 
 

  Hlasování: 6-0-0  
 
 
 
2837/77 RM 18 
29/77 

Smlouva o poskytnutí práv na použití obrázků z knihy Tajemná Opava 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu o poskytnutí práv na použití obrázků z knihy Tajemná Opava, 
(MMOPP00HO0NE), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Městskou knihovnou a informačním centrem Hradec nad 
Moravicí, okres Opava, p. o., Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí, 
zastoupenou PhDr. et. Mgr. Markétou Beyerovou, ředitelkou  

  Hlasování: 6-0-0 
 
 
2838/77 RM 18 
30/77 

Smlouva o poskytnutí dotace - Dolní oblast Vítkovice 

 Rada města 

  schvaluje 

  smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy, 
(MMOPP00HNWKY), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a Dolní oblastí VÍTKOVICE, z. s., se sídlem Vítkovice 3004, 
703 00 Ostrava, IČ 75125285  pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování: 6-0-0 
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Bytové záležitosti 

 Rada města 

  schvaluje 
 

  prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 15 velikosti 0+1 v domě na adrese 
Hrnčířská 4 v Opavě p. J. G. trvale bytem Opava na dobu neurčitou a to pouze 
za podmínky: 
uzavření nájemní smlouvy s délkou trvání od 2. 2. 2018 na dobu neurčitou  
se smluvním měsíčním nájemným za 1 m2 podlahové plochy uvedeného bytu  
ve výši 80,00 Kč 

  Hlasování: 6-0-0 
 

 
 
 
2840/77 RM 18 
32/77 

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné 
zavkladování věcného břemene 
 

 Rada města 

 1. ruší 

  usnesení č. 2585/71 RM 17 e) ze dne 18. 10. 2017 (Rada města schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0T8I) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností  
T- Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 
Praha 4, IČ 64949681, zastoupenou Jiřím Tomšů pro umístění podzemního 
komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 2663/2, 
3028, 2896/11, 3033/3, 752/79, 3033/15 v k.ú. Opava – Předměstí  
pro zrealizovanou stavbu: „27-037 OK Opava, B. Němcové – Jánská - Hradecká“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 170.000,00 Kč  
+ DPH)   
 

 2.   schvaluje 

 a) nové znění smlouvy o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0T8I_upr) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 
00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a 
společností T- Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 64949681, zastoupenou Jiřím Tomšů pro umístění 
podzemního komunikačního vedení  veřejné komunikační sítě v pozemcích 
parc.č. 2663/2, 3028, 2896/11, 3033/3, 752/79, 3033/15 v k.ú. Opava – 
Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „27-037 OK Opava, B. Němcové – Jánská - 
Hradecká“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
42.200,00 Kč + DPH    



 28 77. RMO 24. 1. 2018 

Anonymizované usnesení 

2840/77 RM 18 
32/77 

b)  Dodatek č. 1 (MMOPP00HOSBM) smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (MMOPP00H0TH9) mezi 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 
00300535,  zastoupeným  Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a J. F., 
bytem Opava Kylešovice ve věci doplnění smlouvy o umístění podzemního 
vedení přípojky nízkého napětí do pozemku parc.č. 1811 v k.ú. Kylešovice 
v rámci stavby „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 1672/2 v kat. 
úz. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy   
 

 c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00HOS5G) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a Ing. N. K., bytem Opava, Kylešovice pro umístění 
podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace  
do pozemků parc.č. 2717/55, 2717/22 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: „Novostavba 
RD s garáží“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou 
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy   

 d)  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HOS6B) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Bc. J. V., bytem 
Opava, Jaktař pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky  
v pozemcích parc.č. 535/6, 535/3 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu: 
„Novostavba rodinného domu, přípojek inž. sítí, vsaku a zpev. ploch na pozemku 
parc.č. 535/5 v k.ú. Vávrovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH 

 e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00HOSCH) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8,  
405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Martinem 
Bartečkem, se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha – Vinohrady, IČ 
47195355 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 
2922/8 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu „Opava, Oblouková, 2922/8, CETIN, 
smyčka NN“, č. stavby IV-12-8014524, za jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení 
věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy   

 f) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HOS9W) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, 
zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 
Praha – Vinohrady, IČ 47195355 pro umístění podzemního vedení nízkého 
napětí v pozemku parc.č. 326/2 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu 
„Opava, Družstevní, O., příp. NN“, č. stavby IP-12-8019307/3,  
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + 
DPH   
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g)  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00H0P19) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním 
ředitelem pro umístění podzemního vedení vodovodního řadu v pozemcích 
parc.č. 2681, 2728, 2790, 2792, 2793, 2794  v k.ú. Kateřinky u Opavy a parc.č. 
2897/12 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: „Opava-Kateřinky, Kolofíkovo 
nábřeží, ul. Ratibořská – rekonstrukce vodovodu“ za jednorázovou náhradu  
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města 
Opavy      
 

 h) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0PG6) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou  
Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem pro umístění podzemního 
vedení vodovodního řadu v pozemcích parc.č. 2960, 2970/1, 2184/6, 2975 v k.ú. 
Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „Opava, ul. Husova – 
rekonstrukce vodovodu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 148.000,00 Kč + DPH    

 i) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HOSAR) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou  
Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem pro umístění podzemního 
vedení vodovodního řadu v pozemcích parc.č. 285, 225/1, 226 v k.ú. Malé 
Hoštice pro zrealizovanou stavbu: „Malé Hoštice, ul. Kmochova – rekonstrukce 
vodovodního řadu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene  
ve výši 33.000,00 Kč + DPH    

 j) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0PCQ) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou  
Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem pro umístění podzemního 
vedení kanalizační stoky v pozemcích parc.č. 1362/10, 1401/1, 2345/4 v k.ú. 
Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: „Opava, ul. Mlčochova – 
rekonstrukce kanalizace“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 50.800,00 Kč + DPH    

 k) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0PFB) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou  
Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem pro umístění podzemního 
vedení kanalizační stoky v pozemcích parc.č. 2890/145, 2890/409, 2890/406, 
2890/141, 2890/159 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „Opava, 
ul. Polanova, Polní – rekonstrukce kanalizace“ za jednorázovou náhradu  
za zřízení věcného břemene ve výši 31.800,00 Kč + DPH    
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l) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00H0P5P) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,  130 00 
Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou společností Vegacom a.s. se sídlem 
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, IČ 25788680, zastoupenou 
společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. se sídlem 
Příčná 2828/10, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou 
Leonhardem Řehulkou, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 3154, 3168, 3174, 3177, 
3180 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: „11010-045143 
LTE2M_T_OPSTE_OK“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 25.200,00 Kč + DPH 

 m) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HORU6) mezi Statutárním 
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,  130 00 
Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou společností Vegacom a.s. se sídlem 
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, IČ 25788680, zastoupenou 
společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. se sídlem 
Příčná 2828/10, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou 
Leonhardem Řehulkou, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 563/11, 563/12, 566/3, 
1825/1, 1826, 2773/4, 2928/1, 2929/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou 
stavbu: „16010-037765 VPIC – Kylešovice, Staňkova, Rybníky, SO 461“  
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100,00 Kč + DPH 

 n) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, (MMOPP00HOS10) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem 
Křupalou, primátorem města a společností Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,  130 00 Praha 3, IČ 04084063, 
zastoupenou společností Vegacom a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 
Praha 4 – Lhotka, IČ 25788680, zastoupenou společností Slezskomoravské 
telekomunikace Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10, Předměstí, 746 01 
Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem Řehulkou, jednatelem pro 
umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a skříně 
rozvaděče rDSLAM v/na pozemku parc.č. 2772/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: 
„11010-066093 RVDSL1721_M_T_OPAL1HR_OK“ za jednorázovou náhradu 
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
(služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy      

  Hlasování: 6-0-0 
 

 
 
 
2841/77 RM 18 
33/77 

Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) umístění podzemního vedení telekomunikačního vedení do pozemků parc.č. 
2953/1, 2953/3, 251/2, 278/12, 2956, 257/1, 271/1, 2959/4, 2953/4, 2960, 
2959/3, 2959/2, 379/1, 2963/2, 2959/1, 2963/4, 2896/10, 2896/9 v k.ú. Opava - 
Předměstí v rámci realizace stavby „75952 Opava Krnovská56 PS002229 II“  
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b) realizaci opravy komunikace na ul. Těšínská nacházející se na pozemcích 
parc.č. 2893/1, 2893/3 v k.ú. Opava - Předměstí a dotčení pozemků parc.č. 
998/1, 2722/61, 2722/63, 2722/64, 2722/70, 2722/81, 2722/82, 2722/105, 
2722/106, 2722/107, 2722/108, 2722/114, 2727/1, 2739/5, 2890/6, 2890/142, 
2890/386, 2893/4, 2893/5, 2893/10, 2893/11, 2893/12, 2893/16, 2893/33, 
2893/48, 2895/1, 3191/3 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby 
„Oprava sil. III/4642 – ul. Těšínská v Opavě“ 
 

 c)  umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě včetně sloupku NN, 
skříně rozvaděče a přípojky nízkého napětí do/na pozemku parc.č. 531 v k.ú. 
Opava – Předměstí v rámci realizace stavby „16010-037291 RVDSL1721_M_T_ 
OPAV148-OPAV1HR_MET“ 
 

 d)  umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě včetně skříně rozvaděče,  
NN  sloupkem a přípojky nízkého napětí do/na pozemku parc.č. 2884 v k.ú. 
Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby „16010-038867 RVDSL1725_M_T_ 
OPAY21-OPAY1HR_MET“ 
 

 e)  umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě včetně sloupku NN,  
skříně rozvaděče a přípojky nízkého napětí do/na pozemcích parc.č. 2370/60, 
2530/562 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby „16010-037648 
RVDSL1720_M_T_ OPAV63-OPAY1HR_MET“ 
 

 f)  umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě včetně skříně rozvaděče 
a přípojky nízkého napětí do/na pozemku parc.č. 164/2, 164/15  v k.ú. Opava - 
Město, umístění vnitřního elektroměrného rozvaděče na  pozemku parc.č. 164/4, 
jejíž součástí je budova s číslem popisným č.p. 150, Město v k.ú. Opava - Město 
v rámci realizace stavby „16010-036691 RVDSL1716_M_T_OPAV100-
OPAV1HR_OK“ 

  Hlasování: 6-0-0 
 

 
 
2842/77 RM 18 
34/77 

Kupní smlouva - prodloužený vodovodní řad ul. Lužická 
 
 

 Rada města 

 1.  schvaluje 

  kupní smlouvu, (MMOPP00HOS3Q) mezi T. V., bytem Opava, Kylešovice a 
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  
IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města týkající 
se vodovodního řadu nacházejícího se v pozemku parc.č. 1814 v k.ú. Kylešovice 
vybudovaného v rámci stavby „Prodloužení vodovodního řadu“   
za kupní cenu 1,00 Kč 
 

 2. schvaluje 
  Rozpočtové opatření č. 2018/13 
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   nákup ostatních služeb  
   (2321,5169,00000000,0050,0000000000000)   - 1,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 
   prodloužený vodovod ul. Lužická  
   (2310,6121,00000000,0050,0000000000000)  +  1,00 Kč 
  Hlasování: 6-0-0 
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Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup rolby pro zimní 
stadion“– zahájení výběrového řízení 
 

 Rada města 

 1. rozhodla 
 

  o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Nákup rolby pro zimní stadion“, v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek 
s úpravou a dle důvodové zprávy  
 

 2. jmenuje 
 

 a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Martin Víteček 
2. pan Lubomír Tobolka 
3. Ing. Jiří Elbl 
 

 b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 
složení: 
1. pan Milan Němec 
2. pan Vladimír Führich 
3. Ing. Aleš Bořecký 
 

  Hlasování: 6-0-0 
 
 
 
 
2844/77 RM 18 
36/77 

Veřejné zakázky Malé Hoštice 

 Rada města 

 1. bere na vědomí 

 a) zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava 
stávajícího dlážděného krytu chodníku na místní komunikaci ul. Bezručova 
v Opava-Malé Hoštice“ (pravostranný chodník ve směru od ul. Slezská  
po ul. Luční) 
 

 b) zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce ul. Svobody (od ulice Kmochovy až po ulici Luční)“ 
 

 c) zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna 
oken v Základní škole v Malých Hošticích“ 
 

 2. schvaluje 

  spoluúčast SMO při investiční akci na stavební práce s názvem „Výměna oken v 
Základní škole v Malých Hošticích“ ve výši maximálně 500.000,00 Kč v případě, 
že cena bude vysoutěžena nad 1.000.000,00 Kč  

  Hlasování: 6-0-0 
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Majetek ve správě TSO s.r.o. – dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
(Tyršův stadion) 
 

 
 

Rada města 

  schvaluje 
  

  dodatek č. 1 (MMOPP00GUBNK) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve 
sportovním zařízení na Tyršově stadionu v Opavě (MMOPP00G0F9K) ze dne 
18. 3. 2017 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,  
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 
27.09.2013 společností Technické služby Opava s.r.o, se sídlem Těšínská 
2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, 
jednatelem a spolkem Tělocvičná jednota Sokol Opava, se sídlem Boženy 
Němcové 2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185 zastoupenou  
Ing. Čestmírem Dudou, starostou, a Mgr. Martou Kovářovou, jednatelkou 
 

  Hlasování: 6-0-0 
 

 
 
 
2846/77 RM 18 
38/77 

Sportovní areál v Opavě Kylešovicích – změna smluvních vztahů 

 Rada města 

  schvaluje  
 

 a) dodatek č. 2 (MMOPP00HONJH) ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti 
(MMOPP008SO46) ze dne 13.7.2006 mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem a společností Slezský fotbalový club Opava 
a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupenou  
Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva  
 

 b) dodatek č. 2 (MMOPP00HOO2N) ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti 
(MMOPP00BYP2O) ze dne 22.8.2006 mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem a Základní školou Opava – Kylešovice  
se sídlem U Hřiště 1242/4, 747 06 Opava, IČ 47813032, zastoupenou  
Mgr. Janou Marečkovou, ředitelkou škody 
 

 c) dodatek č. 3 (MMOPP00HOO1S) ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti 
(MMOPP008SO51) ze dne 22.8.2006 mezi Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem a spolkem Street Hockey club Opava, z.s. 
se sídlem U Hřiště 343/59, 747 06 Opava, IČ 68177461, zastoupeným  
Ing. Dušanem Vladařem, předsedou  
 

  Hlasování: 6-0-0 
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Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „MŠ Krnovská“ 
(zateplení + výměna oken + střecha) – výsledek zadávacího řízení 
 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) výsledné pořadí nabídek dle § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: 
1. JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12  Horní Benešov, 
IČ: 26876574 
2. Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o., Kolofíkovo nábřeží 1671/11a, Kateřinky, 747 05  
Opava, IČ: 25359592 
3. BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00  Ostrava, 
IČ: 27800466 
4. RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, Předměstí, 746 01  
Opava, IČ: 62305620 
5. OMLUX, spol. s r.o., Pod Vysílačem 422/31, Lhotka, 725 28  Ostrava, 
IČ: 61944840 
6. Agist s.r.o., Vrchlického 1194/20, Pod Bezručovým vrchem, 794 01  Krnov, 
IČ: 29445671 
7. BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice č. p. 88, 739 36  Bruzovice, IČ: 26807947 
 

 b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, výběr dodavatele 
JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12  Horní Benešov, 
IČ: 26876574, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
(nabídka s nejnižší nabídkovou cenou) 
 

  Hlasování: 6-0-0 
 

 
 
 
2848/77 RM 18 
40/77 

Bezúplatný převod stavby 

 Rada města 

  schvaluje 

  návrh bezúplatného převodu stavby stálého těžkého opevnění na pozemku 
parc.č. 910/2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Malé Hoštice z vlastnictví ČR – 
Ministerstvo obrany ČR do vlastnictví Statutárního města Opava bez 
omezujících podmínek pro předložení zastupitelstvu města   

  Hlasování: 6-0-0 
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Návrh programu 29. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 12. 2. 
2018 

 Rada města 

  schvaluje 

  návrh programu 29. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy  
dne 12. 2. 2018 

  Hlasování: 6-0-0 
 

 
 
 
2850/77 RM 18 
42/77 

Rozpočtová opatření 2017 a Změny rozpisu rozpočtu 2017 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) Rozpočtové opatření č. 2017/289 
  ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy 
   Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR 
 

   - nákup materiálu  
   (6114,5139,00098071,0191,0000000000000)     - 20.000,00 Kč 
     
   - nájemné  
   (6114,5164,00098071,0191,0000000000000) - 12.533,50 Kč 
     
  ve výdajích – odbor vnitřních věcí 
  

 Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR 

 

   - poštovné  
   (6114,5161,00098071,0090,0000000000000) + 32.533,50 Kč 
     
 b) Rozpočtové opatření č. 2017/290 
  ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy 
   Volba prezidenta České republiky 2018  
   - nákup materiálu  
   (6118,5139,00098008,0191,0000000000000) - 9.764,70 Kč  
     
  ve výdajích – odbor vnitřních věcí 
   Volba prezidenta České republiky 2018  
   - poštovné  
   (6118,5161,00098008,0090,0000000000000) + 9.764,70 Kč  
     
 c) Rozpočtové opatření č. 2017/291 
  v příjmech – odbor výstavby 
   náklady exekučního řízení - výstavba  
   (6171,2324,00000000,0060,0009196000000)    + 44.710,00 Kč 
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 ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení 

   Zajišťovací fond  
   (5212,5901,00000000,0193,0000000000000)    + 44.710,00 Kč 
     
 2. schvaluje 

  Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/98 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Revitalizace bytových domů Mezi trhy 4,6,8 

a Dolní náměstí 23,24,25 
 

   - stavba  
   (3612,6121,00000020,0220,0007639000000) - 12.000,00 Kč 
     
   - nákup služeb  
   (3612,5169,00000020,0220,0007639000000) + 8.000,00 Kč 
     
   - drobný hmotný dlouhodobý majetek  
   (3612,5137,00000020,0220,0007639000000) + 4.000,00 Kč 
  Hlasování: 6-0-0 

 
 
 
 
2851/77 RM 18 
43/77 

Rozpočtová opatření 2018 a Změna rozpisu rozpočtu 2018 

 Rada města 

 1. schvaluje 

 a) Rozpočtové opatření č. 2018/14 
  v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 
   neinvestiční přijaté transfery z všeobecné 

pokladní správy státního rozpočtu – volba 
prezidenta republiky  (vazba na usn. 2804/76 RM 
18 f) z 10. 01. 2018) 

 

  MD 231 
0000 

(0000,4111,00098008,0020,0000000000000)            + 1.666.822,00 Kč 

     
  ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy 
   volby prezidenta republiky (vazba na usn. 

2804/76 RM 18 f) z 10. 01. 2018) 
 

   - nákup materiálu  
   (6118,5139,00098008,0191,00000000000000) + 15.000,00 Kč 
     
   - nákup služeb  
   (6118,5169,00098008,0191,0000000000000) + 6.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor vnitřních věcí 
   volby prezidenta republiky  
   - poštovné  
   (6118,5161,00098008,0090,000000000000) + 16.000,00 Kč 
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 ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení personální a mzdové 

   volby prezidenta republiky  
   - platy  
   (6118,5011,00098008,0192,0000000000000) + 120.000,00 Kč 
     
   - ostatní osobní výdaje  
   (6118,5021,00098008,0192,0000000000000) + 1.453.282,00 Kč  
     
   - sociální pojištění  
   (6118,5031,00098008,0192,0000000000000) + 30.000,00 Kč 
     
   - zdravotní pojištění  
   (6118,5032,00098008,0192,0000000000000) + 10.800,00 Kč 
     
   - ostatní platy (refundace)  
   (6118,5019,00098008,0192,0000000000000) + 12.000,00 Kč  
     
   - ostatní povinné pojistné (refundace)  
   (6118,5039,00098008,0192,0000000000000) + 3.740,00 Kč  
     
 b) Rozpočtové opatření č. 2018/15 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   MŠ Na Pastvisku – výměna oken + 

zateplení 
 

   (3111,6121,00000110,0220,0007692000000) + 7.500.000,00 Kč 
     
   Rekonstrukce ul. Žižkova – II. etapa  
   (2212,6121,00000110,0220,0007798000000) + 2.222.160,00 Kč 
     
  ve financování – odbor finanční a rozpočtový 
   zapojení fondu rezerv a rozvoje  
  MD 236 

0200 
(0000,8115,00000110,0020,0000000000000) + 9.722.160,00 Kč 

     
 c) Rozpočtové opatření č. 2018/16 
  ve výdajích – odbor kancelář primátora 
   akce města  
   (3399,5169,00000000,0120,0001056230000)    + 250.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000)    - 250.000,00 Kč 
     
 d) Rozpočtové opatření č. 2018/17 
  ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 
   Cyklistická stezka Hradec n/M – Branka –

Otice - Opava – 1. etapa 
 

   (2219,6121,00000000,0220,0007794000000)    -  2.000.000,00 Kč 
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 ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

   rezerva FARO  
   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 57.000,00 Kč 
     
  ve výdajích – odbor majetku města, TSO 
   JA TS - Optimalizace SSZ (světelné 

signalizační zařízení) 
 

   (2212,6111,00000000,0790,0004202000000) + 2.057.000,00 Kč 
   
 2. schvaluje 

 
  Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/1 
  ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy 
   volby prezidenta ČR – služby  
   (6171,5169,00000000,0191,0000000000000)    - 5.000,00 Kč 
   (6118,5169,00000000,0191,0000000000000)    + 5.000,00 Kč 
     
   volby prezidenta ČR – drobný materiál  
   (6171,5139,00000000,0191,0002533000000)    - 10.000,00 Kč 
   (6171,5139,00000000,0191,0000000000000)                  -   5.000,00 Kč 
   (6118,5139,00000000,0191,0000000000000) + 15.000,00 Kč 
  Hlasování: 6-0-0 

 
 
 
 
2852/77 RM 18 
44/77 

Dotace ostatní 

 Rada města 

  schvaluje  

 a) finanční dotaci Sportovní gymnastice dětí Špičková – Opava, z.s. se sídlem 
Mírová 2296/29b, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68941455, na akci Barevná 
gymnastika, ve výši 40.000,00 Kč 
 

 a1) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/2 
  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 
   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 40.000,00 Kč 
     
   Sportovní gymnastiky dětí Špičková  
   (3419,5222,00000000,0020,0000372000000)    + 40.000,00 Kč 
  Hlasování: 6-0-0 

 
 b) finanční dotaci Sdružení přátel Mendelova gymnázia, z.s. se sídlem 

Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 68177950, na náklady související 
s pokusem o vytvoření českého rekordu v nonstop výuce v rozsahu 41 hodin  
na Mendelovu gymnáziu v Opavě, ve výši 15.000,00 Kč  
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b1) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/3 

  ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 

   Dotace ostatní  
   (6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 15.000,00 Kč   
     
   Sdružení přátel Mendelova gymnázia 

Opava 
+ 15.000,00 Kč 

   (3421,5222,00000000,0020,0000244000000)    
 

  Hlasování: 6-0-0 

 
 
2853/77 RM 18 
45/77 

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 

  Hlasování: 6-0-0 

 
 
2854/77 RM 18 
46/77 

Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí 

 Rada města 

  bere na vědomí 

  zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 04. 01. 2018 
do 18. 01. 2018 

  Hlasování: 6-0-0 

 
 
2855/77 RM 18 
49/77 

Specifikace IT služeb a cena za tyto služby – příloha č. 1 

 Rada města 

  schvaluje 

  Přílohu č. 1 (MMOPP00FTMXV) Smlouvy o poskytování IT služeb, 
(MMOPP00FTN7A), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, 
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností 
System4u a.s., se sídlem Lidická 48, Brno, 602 00, IČ:26945231,  
DIČ: CZ26945231, zastoupenou Martinem Koláčkem, předseda představenstva 
ve výši 130680,00 Kč s DPH/rok 

  Hlasování: 6-0-0 
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Servisní a materiálová smlouva 

 Rada města 

  schvaluje 

  Servisní a materiálovou smlouvu, (MMOPP00FTMW0), mezi statutárním 
městem Opavou, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 
primátorem města a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. 
s r.o., se sídlem Žarošická 13, 62800 Brno, IČ: 00176150, DIČ: CZ00176150, 
zastoupenou Michalem Vyjídákem, obchodním ředitelem oblasti  

  Hlasování: 6-0-0 

 
 
 
2857/77 RM 18 
51/77 

Rozšíření tarifu ODIS 

 Rada města 

  schvaluje 
 

 a) zavedení přenosné obyčejné nezlevněné jízdenky 180denní jízdenky a 365denní 
jízdenky 
 

 b)  zavedení nepřenosná 7denní jízdenky 
 

 c) navýšení cen dlouhodobého časového jízdného v oblasti REGION 
 

  Hlasování: 6-0-0 

 
 
 
2858/77 RM 18 
52/77 

Schválení souhlasu s pracovní cestou 

 Rada města 

 1. schvaluje 

  pracovní cestu pana radního Adama Ludvíka Kwieka do města Manchester 
(Anglie) v souvislosti s mezinárodním projektem „RESOLVE - Udržitelná mobilita 
a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)" spolufinancovaného  
z operačního programu Interreg Europe, jehož cílem je výměna zkušeností mezi 
evropskými městy s problematikou zklidňovaní dopravy ve městech, využívání 
MHD a organizace zásobování a dopravy v klidu 
 

 2. souhlasí 
 

  s refundací mzdy pana radního Adama Ludvíka Kwieka 

  Hlasování: 6-0-0 
 
 



 41 77. RMO 24. 1. 2018 

Anonymizované usnesení 

2859/77 RM 18 
54/77 

Záměr architektonické obnovy severní části Horního náměstí 

 Rada města 

  schvaluje 
 

  záměr na úpravu severní fronty Horního náměstí a záměr dále připravovat 
k realizaci pro předložení zastupitelstvu města 
 

  Hlasování: 6-0-0 
 

 
 
 
2860/77 RM 18 
56/77 

Výpověď z nájemní smlouvy, Horní náměstí 67, 69 Opava 

 Rada města 

  schvaluje 

 a) vypovědět dle ustanovení § 2228 odst. 4 občanského zákoníku smlouvu o nájmu 
nebytových prostor MMOPP006QXVC uzavřenou dne 9. 4. 2003 mezi 
Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a REMARK reality & marketing 
s.r.o., se sídlem Masařská 323/6, Město, 746 01 Opava, IČ: 25898469, jako 
nájemcem 
 

 b) podání žaloby na úhradu dlužného nájemného včetně příslušenství pohledávky, 
které vznikly neplacením nájemného na základě smlouvy o nájmu nebytových 
prostor MMOPP006QXVC uzavřené mezi Statutárním městem Opava jako 
pronajímatelem a REMARK reality & marketing s.r.o., se sídlem Masařská 323/6, 
Město, 746 01 Opava, IČ: 25898469, jako nájemcem 
 

  Hlasování: 6-0-0 
 

 
 
 
 
 
 

Ing. Radim Křupala  v.r. 
primátor 

Ing. Martin Víteček  v.r. 
1. náměstek primátora 
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